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به يارى خداوند فعاليت هاى شركت را در سال جديد با بيم و اميد آغاز كرديم. 
چه  جديد  سال  در  كشور  اقتصاد  و  جامعه  سالمت  وضعيت  كه  داريم  بيم 
پايدارى  و  سازمانى  رفتار  بر  آن  اثرات  و  گرفت  خواهد  بخود  سويى  و  سمت 
با تنوع بخشى و گسترش  شركت چگونه خواهد بود. از طرفى اميد داريم كه 
فعاليت هاى مهندسى و اقتصادى شركت بتوانيم اين تهديدها را به فرصت هاى 

جديد تبديل نماييم.
در سال گذشته سرزمين و مردم عزيز ما، از ابتدا با مشكالت گوناگون اقليمى، 
اين وجود  با  بوده اند.  روبرو  بهداشتى  تهاجمات  با  آخر  روزهاى  در  و  اجتماعى 

هنوز ايستاده و نمايش غرورآفرينى از تاب آورى خود بروز داده اند. ما مديران شركت افتخار مى كنيم كه در كنار شما ياران همدل در سال 
گذشته از تمامى اين تنگناها عبور كرده و  على رغم سختى كار، به ويژه در دورترين نقاط كشور، سال را با توفيق نسبى به اتمام رسانديم.

سال 1399 را چون گذشته با اميد فراوان آغاز كرديم. به لحاظ حجم پروژه هاى مطالعاتى و اجرايى كه در سبد فعاليت هاى خود داريم، 
چندان نگران كمبود پروژه در سال آتى نخواهيم بود، لذا همت خود را معطوف به بهبود سامانه هاى شركت و ارتقاء كيفيت ستانده ها خواهيم 
كرد. به اميد اينكه در سال پايانى قرن چهاردهم شمسى يك مجموعه مهندسى بى نقصى را تحويل مديران قرن پانزدهم شركت دهيم. 

بديهى است، تحقق اين روياها نيازمند به تقويت و بهبود ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى كشور دارد.
نتايج بررسي هاى ميدانى و پژوهش هاى علمى تاكنون در مورد بيمارى COVID-19 نشان مي دهد كه توقف همه جانبه ابتال به اين 
بيمارى فقط از طريق واكسيناسيون گسترده امكان پذير خواهد بود. از آنجاييكه توليد آزمايشگاهى، صحه گذارى و توليد و توزيع گسترده 
واكسن حدود 18 ماه زمان نياز دارد، لذا پيش بينى مي شود اين بيمارى در شرايط خوش بينانه حداقل تا يكسال ديگر با ما خواهد بود. در 
اين صورت الزم است خودمان و زير ساخت هاى شركت را براى اجراى برنامه بلند مدت رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و رفتار خاص 
سازمانى آماده نمائيم و بطور كلى سطح سازگارى با تحوالت ناشى از اين ويروس را در شركت افزايش دهيم. در اينجا الزم مي دانم از 
ايام  همكارانى كه در تدوين اين آيين نامه ها، مديريت و پايش كاربرد آن ها در دفاتر و سايت هاى شركت در ماه هاى گذشته به ويژه در 

تعطيالت نوروز تالش موفقيت آميزى داشته اند سپاسگزارى نمايم.
ما كاركنان شركت مهندسى مشاور طوس آب سوگند ياد مى كنيم كه در راه آبادانى و سربلندى كشور عزيزمان و خدمت به مردم راستين 
اين سرزمين از تمامى وجود خود و امكانات قابل دسترس به شايستگى بهره خواهيم گرفت و سال 1399 را با تالش خود به يك دوره به 

ياد ماندنى در تاريخ اين شركت تبديل خواهيم كرد. 
با شادى و  با سالمتى آغاز كرده و  پناه يزدان پاك همراه  اميدوارم خانواده طوس آب و شركت هاى وابسته، سال 1399 را در  پايان  در 

شادكامى طى نمايند.
پروردگارا براى همكاران مان كه در راه تأمين حياتى ترين نياز مردم اين سرزمين تالش مي كنند سالمتى جان و روان آن ها را از درگاه تو مسئلت دارم.

سعيد نى ريزى 
رئيس هيأت مديره و مدير عامل 
شركت مهندسى مشاور طوس آب
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مديريت چند منظوره شركت 
طوس آب در شرايط بحران

نحـوه مديريت پروژه ها توسط شركت مهنـدسى 
مشـاور طـوس آب در مواجهه با بحـران پاندمى كـرونا

بـا توجـه بـه بـروز اپيدمـي كرونا در ايران، شـركت مهندسـي مشـاور طـوس آب با داشـتن حداقل550 
نفـر پرسـنل، بـا احسـاس مسـئوليت مسـتقيم در قبـال حـدود 2200 نفـر از اعضـاي خانواده ايشـان و 
بـه شـكل غيـر مسـتقيم در قبـال كل جمعيـت ايـران (بـا توجـه بـه پراكندگـي پروژه هـا و دفاتـر اين 
شـركت در سـطح كشـور)، شـروع به اقدامات پيشـگيرانه، كنترلي و تدافعي متناسـب با موضوع نمود.

روزها و هفته هاي گذشته، روزگار دشواري براي كشور، مردم و حرفه ما بوده است. هنوزچشم اندازي از 
اينكه چه زماني و به چه شكلي بحران شيوع بيماري كورونا پايان مي پذيرد وجود ندارد.

اينكه اين بحران چه تأثيري بر جهان پس از خود مي گذارد هم هنوز مشخص نيست. اما آنچه مشخص 
است اين است كه همه ما وظيفه سنگيني براي حفظ جان و سالمت يكديگر داريم. همچنين مشخص 
است كه ميزان تاب آوري امروز و فرداي ما در برابر اين بيماري و چالش هاي مشابه، وابسته به كيفيت 
و تاب آوري زيرساخت هايي است كه شركت هايي همچون طوس آب نقش كليدي در ايجاد آنها دارند.

مديريت كسب وكار در طول يك بحران ناشي از بيماري فراگير، يك چالش مهم است. مديران بايد به 
ذي نفعان شركت اين اطمينان را بدهند كه از همه افراد درگير چالش هم دالنه حمايت ميكنند. كسب 
وكارها همچنين نقش بسيار مهمي در كمك به جوامع در كاهش شيوع بيماري هاي فراگير دارند. اين 

مسئوليت هم تعهد اخالقي و هم معنوي و هم در برخي موارد يك تعهد قانوني است.
شـركت مهندسـي مشـاور طـوس آب نيـز چالش هـاي اصلـي كـه در برنامه ريـزي بـراي گـذار از ايـن 
بحـران و موفقيـت در دوره پـس از آن ممكـن اسـت پيـش آينـد را در چندين گام تعريف نموده اسـت: 

انسـاني  سـرمايه هاي  از  صيانـت  و  حفـظ  جهـت  بـه 
سـازمان و همچنيـن همراهـي بـا سياسـت هاي سـتاد 
ملـي مبـارزه بـا كرونـا، ايـن مشـاور اقـدام بـه اجـراي 
طـرح دوركاري بـراي پرسـنل مطالعاتـي نمود و سـپس 
ابـالغ مرخصـي تشـويقي بـه همـكاران در دو مرحله از 
تاريـخ 24 اسـفند 1398 تـا انتهاي سـال 1398 و تداوم 
تعطيـالت سـال نـو از 15 فروديـن 1399 لغايـت 20 

فرورديـن مـاه 1399 را در دسـتور كار قـرار داد.

انسـاني  سـرمايه هاي  از  صيانـت  و  حفـظ  جهـت  بـه 
سـازمان و همچنيـن همراهـي بـا سياسـت هاي سـتاد 
ملـي مبـارزه بـا كرونـا، ايـن مشـاور اقـدام بـه اجـراي 
طـرح دوركاري بـراي پرسـنل مطالعاتـي نمود و سـپس 
ابـالغ مرخصـي تشـويقي بـه همـكاران در دو مرحله از 
 و تداوم 

ول
م ا

گا

}كاهش حضور كاركنان در محل كار در بازه بحرانى شيوع پاندمى كرونا
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ابتداى بحران اپيدمى ويروس كوويد 19 و با توجه به شروع همه گيرى آن از  در 
كشور چين و شرق آسيا و ايران، ايده پردازى جدى در خصوص مديريت بحران و 
روش هاى حفظ و توسعه كسب و كار در زمان اوج بيمارى، در سطح ملى و بين المللى 
وجود نداشت. بنابرين حلقه مديريت شركت شامل مديريت عامل و شوراى معاونين 
به منظور بررسى و پيش بينى آثار ناشى از بحران كرونا بر آن شدند تا از پتانسيل 
مديريت مشاركتى استفاده نموده و با تمركز زدايى از تصميمات كالن، ضمن ايده 
پردازى در حوزه مديريت فعاليت هاى شركت در زمان بحران، به ايجاد همدلى در 

بين كاركنان و مديران شركت نيز كمك نمايند.
تصيم سازى  هدف  با  و  شركت  ميانى  مديران  از  تركيبى  با  كارگروه هايى  بنابرين 
تاب آورى  از:  عبارتند  كه  گرديد  تشكيل  تصميم گيرى  در  مشاركت  ايجاد  و 
جزئيات  كار،  و  كسب  استحكام  انسانى،  سرمايه هاى  اقتصادى، 

.(HSE) اجرائى و بهداشت- ايمنى و محيط زيست
در اين راستا كارگروه ها موظف به تبيين اهداف و اقدامات در سه بازه زمانى كوتاه 
مدت، ميان مدت و بلند مدت گرديدند تا بتوانند ضمن حفظ سالمت جسم و روان افراد، 
حمايت از تداوم اشتغال همكاران در شرايط بحران اقتصادى كشور، انجام تعهدات 
در قبال كارفرمايان و پيگيرى پروژه هاى جديد در راستاى تحقق شعار سال 1399 
«جهش توليد» و همچنين تداوم كسب و كار گام موثرى براى كشور عزيزمان بردارند.

با توجه به نياز ضابطه مندى در اجراى دوركارى، شركت طوس آب نسبت به تدوين 
دستورالعمل هاى الزم به شرح زير اقدام نمود: 1- فرهنگ دوركارى، 2-دستورالعمل 
تشكيل گروه هاى كارى چابك، 3- دستورالعمل توليد و تأييد محتوا، آرشيو و ارسال 
مستندات، 4- بسته جبران خدمت، 5- دستورالعمل حفظ پيشرفت و اعتمادسازى 

كارفرمايان، 6- دستورالعمل هاى بهداشتى دفاتر و كارگاه ها و ...
در اين دستورالعمل ها با تمركز بر حفظ و تداوم فعاليت هاى حرفه اى شركت، تالش 
شده است تا با شناسايى كاركنان آسيب پذير و يا مستعد دوركارى با توجه به ضوابط 
و سياست هاى سازمان، شرايط فعاليت حرفه اى در منزل و به صورت كار از راه دور 
تهيه  و  شركت  منابع  و  سيستم ها  به  كاركنان  دسترسى  شود.  فراهم  ايشان  براى 
زيرساخت هاى الزم از ملزومات اجرايى كردن دستورالعمل هاى دوركارى هستند كه با 

اقدامات زير توسط بخش مديريت اطالعات و ارتباطات، اين مهم محقق شده است:
1- راه اندازى سرور RDS (سرويس هاى پركاربرد شبكه اى بر بستر اينترنت)

2- ايجاد دسترسى Remote براى كاركنان
3- افزايش پهناى باند اينترنت

4- تهيه بسته هاى آموزشى كاركنان و مديران 
Troubleshooting -5 سرويس هاى شبكه اى و سيستم هاى كاركنان.

ايـن دسـتورالعمل ها بـر اسـاس شـرايط اپيدمـى و بـا توجـه به شـدت گسـتردگى 
شـيوع بيمـارى و نيازهاى جديد سـازمان تاكنـون بارها مورد ويرايش و بروزرسـانى 
ايـن  شـدن  اجرايـى  كيفيـت  پايـش  و  كنتـرل  شـده اند.  اجرايـى  و  قرارگرفتـه 
دسـتورالعمل ها تـا زمـان فائـق آمـدن بـر ايـن بيمـارى و با هـدف تمركز بـر روى 

سـالمت و ايمنـى كاركنـان و خانواده هايشـان ادامـه خواهـد داشـت. 

نظـر بـه ضـرورت حضور برخـى از مديـران و كاركنان شـركت در دفتـر مركزى يا 
سـاير  دفاتـر شـركت در نقـاط مختلف كشـور، قوانيـن و قواعد سـخت گيرانه اى در 

خصـوص نحـوه حضـور تعداد افـراد حاضر در هر دفتـر (حداكثـر 30 درصد ظرفيت 
و بـا رعايـت تمركـز زدايـى از محـل اسـتقرار كاركنـان) و رعايـت پروتكل هـاى 

بهداشـتى مصـوب و اجرايـى گرديد.

و  پيمانكاران  كارى  روحيه  حفظ  كارفرمايان،  با  ارتباطات  حفظ  الزام  به  توجه  با 
زيرساخت هاى  توسعه  ضرورت  كار،  و  كسب  حفظ  راهكارهاى  اشتراك گذارى  به 
شركت  رو  اين  از  بود.  محسوس  كامًال  مجازى  نشست هاى  و  جلسات  برگزارى 
طوس آب در يك اقدام سريع، با ايجاد زيرساخت هاى سخت افزارى الزم و بهره گيرى 

از نرم افزارهاى كاربردى، پيشتاز اين عرصه شد و در اجراى اين مهم توفيق يافت.

در خصوص پروژه هاى اجرايى، اين مشاور با اطالع رسانى و هماهنگى با كارفرمايان، 
نسبت به ابالغ پروتكل هاى بهداشتى مربوطه به دفاتر نظارت و پيمانكاران و تدوين 
شرايط انجام كار در كارگاه ها اقدام نمود. همچنين عالوه بر اقدامات بهداشتى ذكر 
شده، نحوه حضور پرسنل نظارتى اين مشاور در آغاز به كار كارگاه ها در سال جديد 
متناسب با دستورالعمل هاى بهداشتى، فاصله گذارى اجتماعى و محدوديت تردد بين 
استان ها تنظيم و ابالغ گرديد، بگونه اى كه در ابتدا پرسنل بومى هر استان و سپس 
با توجه به افزايش فعاليت كارگاه ساير پرسنل نظارت (غير بومى) نيز به تدريج در 

محل پروژه حضور پيدا كردند.

كارگاه ها،  در  اجرايى  فعاليت هاى  تداوم  و  حفظ  جهت  به  پاندمى،  زمان  در 
و  گرديده  اجرايى  و  پياده سازى  كار  اداره  سوى  از  ابالغى  دستورالعمل هاى 
آموزش هاى الزم به ناظرين و سرناظرين در محل كارگاه ها ارائه شد. در همين زمان 
ضمن بررسى موارد حقوقى و قراردادى مترتب بر ماجراى ابتالى كاركنان كارفرما، 
پروژه،  اركان  به  آن  انعكاس  و  اجرايى  كارگاه هاى  محل  در  پيمانكاران  و  مشاور 
ارائه راهنمايى الزم در  نيز شناسايى و رصد شده و ضمن  افراد مبتال و مشكوك 
خصوص پيگيرى درمان، از حضور آن ها تا پايان دوره گذار بيمارى در محل كارگاه 
ممانعت به عمل آمده است تا سالمت ساير كاركنان و تداوم فعاليت هاى اجرايى به 
مخاطره نيفتد. تهيه بروشورها و پوسترهاى آموزشى و هشداردهنده در كنار راه اندازى 
مركز پاسخ گويى مستقيم به سواالت و دغدغه هاى كاركنان كارگاهى، به اصالح و 

ساماندهى رفتار حرفه اى در مقابله با اثرات بيمارى كمك شايانى نموده است. 

تجربيات كسب شده در اين شرايط مشخص نمود كه ما و بسيارى از سازمان ها و 
ارگان ها از توانمندى هاى بسيارى كه تاكنون از آنها استفاده نكرده ايم براى عبور از 
بحران ها برخورداريم. از جمله اين توانمندى ها كه مى توان براى دوران پسا كرونا 
از آن براى افزايش بهره ورى استفاده نمود شامل ايجاد گروه هاى تصميم سازى و 
از بدنه پرسنل فعال و مديران ميانى  چابك جهت سناريوهاى پيش رو كه عمدتًا 
برگزارى  همچنين  و  دوركارى  فرهنگ  اشاعه  و  توسعه  شده اند،  تشكيل  شركت 
جلسات به صورت مجازى با اركان طرح جهت تصميم سازى سريع است. بى شك 

پس از عبور از اين بحران از توان مضاعفى براى ادامه راه برخوردار خواهيم بود.

دوم
ام 

 تحليــل و مديريــت بحــران- تشــكيل كارگروه هــاىگ
ــازى ــم س }تصمي

وم
م س

گا

تدوين و اجراى دستورالعمل هاى دوركارى {

ارم
 چه

گام
 

} تدوين دستورالعمل هاى حضور در شركت

{ جم
م پن

گا

  تداوم ارتباط با كارفرمايان و پيمانكاران

شم
م ش

وگا دفاتر  در  بهداشتى  دستورالعمل هاى  رعايت  بر   نظارت 
} پروژه ها

تم
 هف

 تـداوم نظـارت بـركارگاه هـاى اجرايـى بـا رعايـتگام
ايمنـى و  } مسـائل بهداشـت 

تم
هش

ام 
گ

 تجارب حاصـل از بحران اقتصـادى ناشى از
شيوع بيمارى و تعميم آن به دوران پساكرونا {

مديريت چند منظوره شركت طوس آب در شرايط بحران
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در سه ماهه ابتداى سال طى مناقصات برگزار شده تعداد 7 قرارداد ابالغ گرديد؛ در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

نگا  هـى به قـر ا ر د ا دهـاى جـديد

كارفرما: كارفرما شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران
موقعيت: استان هاى چهار محال بختيارى، فارس، اصفهان و يزد

هدف از اجراى طرح: انتقال آب از رود خرسان جهت جبران بخشي از كمبود آب شرب 
استان هاى يزد، كرمان، شهرهاي جنوبي استان اصفهان (سميرم، شهرضا، دهاقان و مباركه) 

و همچنين شهرهاى شمالى استان فارس (اقليد و آباده) مى باشد.
انحرافي ماندگان تا شهر يزد حدود 427  از محل سد خرسان 3 و بند  انتقال  طول مسير 
كيلومتر مي باشد. از مسير فوق حدود 100 كيلومتر خط انتقال از شهر يزد تا شهر خليل آباد 
مورد مطالعه قرار گرفته و در دست اجرا مي باشد. در اين پروژه خط انتقال از سد خرسان3  تا 
شهر خليل آباد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و همچنين امكان احداث بند بر روي رودخانه 
ماربر واقع در شهرستان سميرم و برداشت تلفيقي آب با سد خرسان 3 و انتقال به شهرهاي 

ذكر شده نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
باتوجه به شرايط منطقه مورد مطالعه و مشخصات سامانه برداشت و انتقال آب، مؤلفه هاي 

اصلي طرح در محدوده پروژه به شرح زير مي باشند:
- امكان سنجى احداث و استفاده از آب بند ماندگان برروي رودخانه ماربر دراستان اصفهان

- تأسيسات انتقال آب شامل آبگير و سامانه انتقال آب از مخزن سد خرسان 3 و بخش 
مشترك تأسيسات انتقال آب شامل آبگير و سامانه انتقال آب از بند ماندگان به نقطه 

تقاطع با سامانه آبگيري و انتقال آب از سد خرسان 3
- سامانه انتقال آب به استان يزد با ظرفيت انتقال ساالنه 150 ميليون مترمكعب

- سامانه انتقال آب به شمال فارس با ظرفيت انتقال ساالنه 10 ميليون مترمكعب
- سامانه انتقال آب به شهرضا، دهاقان و مباركه با ظرفيت انتقال ساالنه 36 ميليون مترمكعب 

- سامانه انتقال آب به سميرم با ظرفيت انتقال ساالنه 7 ميليون متر مكعب
- ابتداي سامانه انتقال آب به استان كرمان با ظرفيت انتقال ساالنه 180 ميليون مترمكعب

طرح جامع تأمين آب شرب و بهداشتى شهرها و مراكز جمعيتى استان تهران
كارفرما: شركت آب و فاضالب استان تهران

موقعيت: شهرها و مراكز جمعيتي استان تهران
هـدف از اجـراى طـرح: اسـتان تهـران بـه مركزيـت شـهر تهـران، وسـعتى در حدود 
12,981 كيلومتـر مربّـع دارد. جمعيـت ايـن اسـتان طبـق سرشـمارى سـال 1395بالـغ بـر 

13,267,000 نفـر سـاكن هسـتند. 
بـا توجـه به شـرايط ويژه اسـتان تهـران با مركزيـت جغرافيايي، سياسـي و اداري كشـور، 
تأميـن آب مـورد نيـاز ايـن اسـتان، در دراز مدت از اهميـت قابل توجهي برخوردار اسـت. 
در ايـن راسـتا تاكنـون مطالعـات مختلفـي بصـورت مجـزا انجـام پذيرفتـه و طرح هـاي 
متعـددي مطالعـه و اجـرا شـده اسـت كـه بعضـًا بـا اصـول توسـعه پايـدار به دليـل عـدم 

يكپارچه نگـري مغايـرت دارنـد.
در طـرح جامـع آب اسـتان تهـران كـه بـر اسـاس نيازهـاى اسـتان تهـران و بـه منظـور 
يك پارچه سـازى مطالعـات شـهرها و مراكـز جمعيتـى تـا افق سـال 1425 تعريف شـده به 
بـرآورد جمعيـت، پيش بينـى توسـعه جهـات شـهرى، تعييـن نيـاز آبى شـرب و بهداشـتى، 
ميـزان منابـع متعـارف و غيـر متعـارف تأميـن آب بصـورت كمى و كيفـى و بـرآورد ميزان 

كسـرى منابـع در سـطح اسـتان تهـران پرداختـه خواهد شـد.
نتايج اين مطالعات ضمن رفع موانع موجود مديريت آب شرب و بهداشتى در سطح استان، توازن كمى و كيفى مصارف و منابع را براساس تخصيص هاى موجود ارائه مى دهد 
و مدل تأمين آب شهرها و مراكز جمعيتى استان از منابع متعدد را ارائه مى دهد. در اين طرح سناريوهاى مختلف بهره بردارى از جمله در شرايط خشك سالى و بحران و 

شرايط اضطرارى نيز بررسى شده و با جمع بندى چالش ها، حساسيت ها و تنش ها، راه كارهاى مورد نياز ارائه خواهد شد.
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نگا  هـى به قـر ا ر د ا د  هـاى جـديد
مطالعات (مرحله اول) شناسايى آالينده هاى منابع آب حوضه آبريز سد يامچى 

اردبيل و ارائه راهكارهاى عملى كنترل، كاهش و حذف پارامترهاى محدوديت زا  
كارفرما: شركت آب منطقه اى اردبيل

موقعيت مكانى طرح: حوضه آبريز سد يامچى اردبيل
هدف از اجراى طرح:  افزايش جمعيت و توسعه روز افزون شهرها در كشور از يك طرف و افزايش سطح بهداشت و رفاه از طرف ديگر موجب افزايش مصرف آب شده 
است. از سوى ديگر تأمين آب با كمّيت و كيفيت مطمئن و مناسب براى پاسخ به تقاضاى فزاينده بخش هاى مختلف يكى از چالش هاى اصلى برنامه ريزان و مديران صنعت 
آب كشور است. همچنين بروز خشكسالى هاى متعدد و تخليه و ورود آالينده هاى مختلف ناشى از فعاليت هاى انسانى و در برخى موارد آالينده هاى طبيعى، چالش هاى 

جديد را در كاهش كيفيت آب به دنبال داشته است. 
بنابراين، الزم است مديريت كيفيت منابع آب در سطح حوضه هاى آبريز، با انجام اقدامات سازه اى و غير سازه اى به منظور حفاظت، بهبود و كنترل كيفيت منابع آب براى تامين مطلوب 

نيازهاى كليه بهره برداران صورت پذيرد. در اين راستا پايش كيفيت آب و شناسائى و كنترل عوامل آالينده به عنوان يكى از ابزارهاى الزم و ضرورى مطرح مى باشد. 
اهداف كلى طرح به شرح ذيل مى باشد:

- دستيابى به ابزار تصميم گيرى علمى، جامع و قابل اعتماد در مديريت كيفيت آب 
- پايش كيفيت آب و آالينده هاى آن در سطح حوضه هاى آبريز. 

- كاهـش و كنتـرل و حـذف عوامـل آالينـده باالخـص فاكتورهـاى محدوديت زا 
براى آب شـرب. 

اجزاى طرح:  
- بخش اول : شناخت 

- بخش دوم : تجزيه و تحليل 
- بخش سوم : برنامه ريزى عملياتى

- دستيابى به ابزار تصميم گيرى علمى، جامع و قابل اعتماد در مديريت كيفيت آب 

كارفرما: شركت آب منطقه اى سيستان و بلوچستان
موقعيت مكانى طرح: استان سيستان و بلوچستان

هدف از اجراى طرح: با توجه به نقش منابع آب زيرزمينى محدوده هاى مطالعاتى 
ميرجاوه، اسپكه- مسكوتان و دلگان- چاه گيچى در تامين مصارف شرب، صنعت و 
كشاورزى محدوده هاى مذكور و همچنين با توجه به روند رو به رشد توسعه استان 
سموم  و  كود  حد  از  بيش  استفاده  صنعتى،  مراكز  گسترش  بلوچستان،  و  سيستان 
فاضالب هاى  و  زهاب هاى كشاورزى  آبى،  منابع  به  پساب ها  تخليه  در كشاورزى، 
بيمارستان، خانگى و ... كميت و كيفيت منابع آبى محدود و ارزشمند استان را به 
شدت تهديد مى كند. لذا تأمين برنامه هاى الزم به منظور حصول توسعه پايدار و حفظ 

محيط زيست و كيفيت منابع آب استان از ضروريات محسوب مى گردد. 
با توجه به رويكرد فوق، مطالعات حاضر در سه بخش شناخت، پايش و تعيين حريم 

كيفى منابع آب زيرزمينى انجام مى گيرد.
اجزاى طرح:  

- شناسايى منابع آب زيرزمينى
- شناسايى منابع آالينده

- بررسى حساسيت و آسيب پذيرى آبخوان
- طراحى و اجراى برنامه پايش كيفى منابع آب زيرزمينى

- تجزيه و تحليل نتايج داده هاى پايش كيفى
- تعيين حريم كيفى منابع آب زيرزمينى

اسپكه- مطالعاتى  هاى  محدوده  زيرزمينى  آب  منابع  كيفى  حفاظت  مطالعات 
مسكوتان، دلگان- چاه گيچى و ميرجاوه
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اجراى عمليات پهپاد فتوگرامترى در منطقه چابهار

پـروژه ها اخبار 

توجيه مسائل ايمنى با حضور پيمانكاران شركت آب و فاضالب مشهد
با توجه به اهميت موضوع و لزوم آشنايى پرسنل شركت مهندسى مشاور طوس آب با 
خطرات ويروس كرونا و ابالغ دستورالعمل اقدامات احتياطى براى مقابله با اين ويروس 
براى پيمانكاران و واحدهاى عملياتى امداد و حوادث از سوى شركت مهندسى آب و 
پيمانكاران  نمايندگان  حضور  با  ماه  خرداد   18 مورخ  توجيهى  جلسه  كشور،  فاضالب 
شركت آب و فاضالب مشهد، مدير پروژه هاى آب مشهد، نماينده مسئول ايمنى شركت 
و  اجتماعات شركت درخصوص مسائل  در محل سالن  پروژه ها  ناظرين  و  ناظر  و سر 

مشكالت ايمنى پروژه ها و بيمارى كوويد 19 برگزار گرديد.
با توجه به الزامات اداره كار، رفاه و امور اجتماعى درخصوص ارسال گزارشات فصلى و 
ارزيابى ريسك پروژه ها توسط مسئول ايمنى كارگاه ها جهت اخذ گواهى صالحيت ايمنى، 
لزوم ارائه مستندات گزارش فصلى شامل گواهينامه دوره هاى آموزشى كاركنان پيمانكار، 

ليست تجهيزات حفاظت فردى، گواهى سالمت ماشين آالت و تجهيزات، صورتجلسات كميته حفاظت فنى و... توسط پيمانكاران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنين فيلمى آموزشى درخصوص لزوم رعايت مسائل بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى و تغييرات ماهيتى بيمارى كوويد 19 براساس آخرين تحقيقات وزارت علوم، 
تحقيقات و فن آورى پخش گرديد و مسئوليت پيمانكاران در صورت بروز بيمارى در كارگاه ها و ابتالى كارگران و پرسنل كارگاهى به بيمارى از نظر قانونى و حقوقى به 

نمايندگان پيمانكاران تفهيم گرديد.

توجيه مسائل ايمنى با حضور پيمانكاران شركت آب و فاضالب مشهد

در ارديبهشــت مــاه 99 عمليــات پهپــاد فتوگرامتــرى بــه منظــور تهيــه نقشــه 1:500 
در منطقــه چابهــار در محــدوده اى بــه مســاحت تقريبــى 200 هكتــار بــا جــى اس دى 
3 ســانتيمتر بــا اســتفاده از پهپــاد بــال ثابــت eBee X توســط واحــد نقشــه بــردارى 
شــركت طــوس آب انجــام شــد. الزم بــه ذكــر اســت كــه ايــن عمليات نقشــه بــردارى 
ــه ســه اســتان شــرقى كشــور اســت.  ــاى عمــان ب ــال آب دري بخشــى از طــرح انتق
عكســبردارى از منطقــه بــه مــدت 2 ســاعت بطــول انجاميــد و كليــه مراحــل پــروژه 
شــامل احــداث و جــى پــى اس و ترازيابــى ايســتگاه هاى مانــدگار، طراحــى و اجــراى 
عمليــات پــرواز، پــردازش تصاويــر و كارتوگرافــى در كمتــر از 10 روز تكميــل و نقشــه 
توپوگرافــى 1:500 بــا منحنــى تــراز نيــم متــرى بــه همــراه ارتوفتــو و DEM منطقــه 

تحويــل كارفرمــا گرديــد.

اجراى عمليات پهپاد فتوگرامترى در منطقه چابهار

حفاظت  ميزان  براى  خوبى  محك   1398 فروردين ماه  در  شده  حادث  سيالب هاى 
رودخانه ها در مقابل نيروهاى مخرب سيالب بود. به طورمعمول جريان طبيعى رودخانه 
در موقع سيالب همراه با ميزانى از مواد ريزدانه و درشت دانه است كمك خواهد نمود 
تا از اثرات تخريبى جريان كاسته شود؛ اما با احداث سد، جريان خروجى از آن عارى 
از رسوبات ريزدانه و درشت دانه بوده و آب تقريبًا صاف قدرت تخريبى باالترى دارد. 
اين موضوع همراه با وقوع جريان هاى باالتر از حد سيالب 25 ساله كه به طور معمول 
كارهاى مهندسى رودخانه بر اساس آن انجام مى شود، باعث تخريب سواحل رودخانه و 
سازه هاى تقاطعى با آن خواهد شد. يكى از مكان هايى كه از اين قضيه مصون نمانده 
است، بخش هايى از رودخانه شيرين دره در پايين دست سدى با همين نام در شمال غرب 
شهر بجنورد است. متأسفانه با ساخت سد در شرايط بحرانى نياز به آن خواهد بود تا 
جريانى بيشتر از جريان طبيعى رودخانه رهاسازى شود كه با توجه به مهيا نبودن شرايط 

پايين دست اين موضوع با وجود ريسك باال براى سد انجام نمى شود. در سال گذشته اما با وقوع سيالب هاى متعدد، به ناچار ظرفيتى در حدود 150 مترمكعب بر ثانيه از سد 
رهاسازى شد كه منجر به تخريب ديواره رودخانه در محل قوس ها و تخريب بخشى از جاده دسترسى به سد و در قسمتى ديگر تخريب خط لوله انتقال آب شرب به شهر 
بجنورد گرديد. شركت مهندسين مشاور طوس آب با توجه به درخواست آب منطقه اى بجنورد، بازديدى از محل نمود و با توجه به نوع تخريب در قسمت هاى مختلف، طرح 
مناسب مهندسى ارائه شد و هم اكنون نيز اين طرح ها در حال اجراست و پيشرفتى در حدود 50 تا 90 درصدى در قسمت ها مختلف دارد. نكته حائز اهميت در اين خصوص 

كه عامل تخريب فزاينده بوده است عدم تأمين عمق ريشه مناسب در پاى رودخانه براى عمق فرسايش رودخانه بوده كه در اين طرح ها به خوبى رعايت شده است.

حفاظت از رودخانه شيرين دره بجنورد
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گروه هاى تخصصى شركت مهندسى مشاور طوس آب

گروه تخصصى مكانيك، هيدرومكانيك و نيروگاه شركت مهندسى مشاور طوس آب به عنوان زيرمجموعه معاونت مطالعات و طراحى، با برخوردارى از حدود 30 نفر 
كارشناس با مدارك ليسانس، فوق ليسانس و دكترى تخصصى با زمينه كارى مرتبط به مباحث مهندسى مكانيك سياالت، هيدرومكانيك و هيدروليك به عنوان بزرگترين 
گروه تخصصى در ميان گروه هاى يازده گانه تخصصى معاونت مطالعات و طراحى، مشغول به فعاليت و انجام امور محوله مى باشد. اين گروه با برخوردارى از كاركنان با 
تجربه و داراى سابقه كارى و تحصيلى مناسب و همچنين چند تخصص بودن قريب به اتفاق همكاران، نقش محورى در عمده فعاليت هاى شركت مهندسى مشاور طوس 

آب، به ويژه در مبحث خطوط انتقال و شبكه هاى توزيع آب داشته و تقريباً شاكله اصلى تمامى پروژه ها و طرح هاى ابالغى به اين مشاور در گروه مذكور شكل مى گيرد.
عمده فعاليت هاى اين گروه در بخش مطالعات و نظارت عاليه طرح ها و پروژه ها به شرح ذيل مى باشد:

انتقال سياالت  پايدار و گذرا خطوط  طراحى و محاسبات هيدروليكى حالت   -
(آب، فاضالب، نفت، باطله و ...)

پمپاژ  ايستگاه هاى  گذرا  و  پايدار  حالت  هيدروليكى  محاسبات  و  طراحى   -
سياالت (آب، فاضالب، نفت، باطله و ...)

طراحى و محاسبات شبكه هاى جمع آورى و توزيع آب  -
سياالت،  پمپاژ  ايستگاه هاى  مكانيكال  تجهيزات  انتخاب  و  طراحى   -

تصفيه خانه هاى آب و فاضالب، سيستم هاى نمك زدايى و ...
طراحى و انتخاب تجهيزات هيدرومكانيك سدها و سازه هاى هيدروليكى  -

طراحى و انتخاب تجهيزات نيروگاه هاى حرارتى و برقابى  -
طراحى و محاسبات سيستم هاى گرمايش، سرمايش، تهويه، تبريد و اطفاى   -

حريق ساختمان هاى مسكونى، ادارى و صنعتى

ارائه  و  آب  توزيع  كاليبراسيون شبكه هاى  به  مربوط  محاسبات  و  - طراحى 
طرح هاى توسعه شبكه 

- طراحى و محاسبات شيوه هاى مختلف توزيع آب شرب و بهداشتى
- طراحى و محاسبات آب بدون درآمد در شبكه و DMA شبكه

آيروديناميك،  سياالت،  مكانيك  حرارت،  انتقال  فرآيندهاى  مدل سازى   -
ترموديناميك و ... به روش CFD و با استفاده از نرم افزارهاى مرتبط

مدل سـازى و طراحـى اجزاى سـازه هاى مكانيكى و مكانيزم ماشـين آالت   -
بـا اسـتفاده از نرم افزارهـاى مربوطه

انجام محاسبات اقتصادى (اقتصاد مهندسى)  -
بازرسى لوله و تجهيزات و تأسيسات مكانيكال  -

نظارت عاليه  -

نوآورى هاى گروه تخصصى مكانيك، هيدرومكانيك و نيروگاه
با  رزرو  و  كار  حال  در  پمپ هاى  تعداد  و  پمپاژ  ايستگاه هاى  بهينه  تعداد  تعيين   -

استفاده از مفهوم قابليت اطمينان 
تعيين قطر بهينه خطوط انتقال با در نظر داشتن تعداد ايستگاه هاى پمپاژ بصورت   -

توأم و بررسى اثرات متقابل هر يك بر يكديگر
هيدروليكى  مدل سازى  با  پمپاژ  ايستگاه هاى  مكش  مخازن  بهينه  حجم  تعيين   -

WaterGems ايستگاه هاى پمپاژ و كد نويسى در نرم افزار
مدت  طول  در  اتفاقات  تعداد  برآورد  و  آب  انتقال  خطوط  اتفاقات  مدل سازى   -

بهره بردارى و استفاده از آن در انتخاب جنس لوله مناسب خطوط انتقال آب
راهكارهاى  ارائه  و  خورنده  خاك هاى  در  نشكن  چدن  لوله هاى  رفتار  بررسى   -

حفاظتى مناسب بر اساس استاندارد مرتبط با آن
تحليل ضربه آبى خطوط انتقال آب و بررسى رفتار ضربه در صورت استفاده از لوله با   -

جنس هاى متفاوت در بخش هاى مختلف خط انتقال (تغيير جنس و ضخامت لوله)
- طراحى و محاسبات مربوط به ايستگاه هاى پمپاژ شناور (پانتون) 

- طراحى و محاسبات مربوط به ايستگاه هاى پمپاژ و خطوط انتقال باطله
WaterGems مدل سازى وضع موجود و كاليبراسيون شبكه توزيع در نرم افزار -
- طراحـى جـدا سـازى آب شـرب از بهداشـتى در شـهر مشـهد و ارائـه طرح هـاى 

اجرايـى در ايـن زمينه
- بررسى حد تحمل شبكه توزيع آب و ارائه طرح هاى افزايش پايدارى در شرايط اضطرارى

- بررسى اثرات استفاده از الكتروپمپ هاى دور متغير در مقدار صرفه جويى انرژى و 
هزينه هاى سرمايه گذارى پروژه

- استفاده از مفهوم مقايسات زوجى (AHP) در انتخاب و اولويت بندى گزينه هاى 
مختلف اعم از انتخاب مسير مناسب، جنس لوله و ... بصورت گسترده در پروژه ها و 
اجتناب از تعيين گزينه هاى برتر صرفاً براساس مالك هاى اقتصادى و برآورد هزينه ها

بررسى امكان استفاده از لوله هاى جديد از قبيل PEGF در خطوط آبرسانى و   -
مقايسه آن با لوله هاى رايج

پروژه هاى شاخص گروه تخصصى مكانيك، هيدرومكانيك و نيروگاه
تأمين آب صنعت استان اصفهان از خليج فارس  -

تأمين و انتقال آب از درياى عمان به كريدور شرق كشور  -
انتقال آب از خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور  -

طرح شيرين سازى و انتقال آب از خليج فارس يا درياى عمان به استان يزد  -
طرح انتقال آب به استان يزد و شهرهاى جنوب اصفهان از سد خرسان 3 و بند   -

انحرافى ماندگان
تأمين آب، انتقال آب و مديريت آب و باطله مجتمع مس درآلو كرمان  -

طرح جامع تأمين آب و دفع پساب مجتمع مس آذربايجان (مس سونگون)  -
- طرح جامع تأمين آب شرب و بهداشتى شهرها و مراكز جمعيتى استان تهران

- جداسازى آب شرب از ساير مصارف شهر مشهد
دستاوردهاى پژوهشى گروه مكانيك، هيدرومكانيك و نيروگاه

همكاران گروه مكانيك، هيدرومكانيك و نيروگاه با توجه به گستره وسيع فعاليت ها 
و  توسعه  و  دانش  توليد  زمينه  در  مرتبط  پروژه هاى  در  باال  بسيار  كارى  تنوع  و 
گسترش آن بسيار فعال بوده و در خصوص انتشار نتايج پژوهش هاى انجام شده 
اقدام نموده اند. خالصه  انتشار مقاالت متعددى  به  و تجربيات بدست آمده نسبت 
فهرست مقاالت مهم ارائه شده در محافل و نشريات مختلف علمى در ذيل ارائه 

گرديده است.
بررســى عــددى پديــده ضربــه آبــى ناشــى از خاموشــى ناگهانــى سيســتم   -
ــانزدهمين  ــخصه، ش ــك روش مش ــه كم ــال آب ب ــوط انتق ــاژ در خط پمپ
ــا  ــينى، عليرض ــدار حس ــعيد باغ ــران، س ــك اي ــى هيدرولي ــس مل كنفران

ــى. ــدى كپورچال ــرا اس ــا، زه ــادى ني اتح
انتخاب حجم بهينه مخازن مكش بر اساس مدل سازى تعداد روشن و خاموش   -
 Extended Period  شدن الكتروپمپ هاى ايستگاه هاى پمپاژ به روش
نادر قديرزاد،  ايران،  Simulation، شانزدهمين كنفرانس ملى هيدروليك 

عليرضا اتحادى نيا، زهرا اسدى كپورچالى.

مـعـرفـى گـروه تخـصـصى مكانيـك، هـيـــدرومـكــانـيــك و نــيـروگـــــاه
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با  دوستى  سد  به  مشهد  شهر  زون هاى  شرب  آب  وابستگى  ميزان  بررسى   -
ملى  نخستين كنگره  زمينى،  زير  و  منابع آب سطحى  شبيه سازى تخصيص 

آتشى منصوره  مشهد،  فردوسى  دانشگاه  زهكشى  آبيارى 
زيرزمينى  و  سطحى  آب  منابع  كيفى  و  كمى  تلفيقى  تحقيق  سازى  شبيه   -
 ،93/05/11 فاضالب  و  آب  پژوهشى  علمى  فصلنامه  مشهد  شهر  شرب 

آتشى منصوره 
مشهد)،  (شهر  توزيع  شبكه  در  آب  مصرف  حداكثر  ضرايب  موردى  بررسى   -

بايگى. اولين همايش ملى مديريت مصرف و هدر رفت آب، احمد شرف 
نياز صنايع (مطالعه موردى صنايع و معادن استان  مديريت تقاضاى آب مورد   -
سيستان و بلوچستان)، دومين كنگره علوم و مهندسى آب و فاضالب ايران و 

دومين همايش ملى عرضه و تقاضاى آب شرب و بهداشتى، مريم اله دادى.

فهرست نرم افزارهاى مهم مورد استفاده گروه مكانيك، هيدرومكانيك 
و نيروگاه

- Water Gems         - Water Hammer
- Epanet                  - Ceasar
- Trans AM             - Solid Works
- Pipe Flow             - Flow Master
- Ansys                   - PDMS
- Fluent                   - Mikenet
- AFT Impulse        - Expert Choice
- Acad                     - Carrier

- دسته بندى كيفى منابع آب زيرزمينى شرب شهر مشهد بر اساس استانداردهاى آب 
آشاميدنى، ششمين كنگره ملى مهندسى محيط زيست آبان 91، منصوره آتشى

بررسـى افزايـش حجـم مخـازن هـواى فشـرده در انتخـاب سـاير تجهيزات   -
ضربه گيـر، كنفرانـس بيـن المللى عمران، معمارى و زيرسـاخت هاى شـهرى 

تبريـز، سـعيد باغدار حسـينى، زهـرا اسـدى كپورچالى.
بررسى مشكالت آبرسانى يكپارچه و ارائه راهكار جهت رفع مشكالت، دهمين   -

كنگره بين المللى مهندسى عمران، منصوره آتشى.
بررسى عددي احتراق و انتشار آالينده ها در يك بويلر با سوخت گاز، پنجمين   -

كنفرانس صنعت نيروگاه هاى حرارتى، سعيد باغدار حسينى.
دار،  پره  لوله هاى  عملكردى  پارامترهاى  بر  پره  ارتفاع  اثر  عددى  بررسى   -

پنجمين كنفرانس صنعت نيروگاه هاى حرارتى، سعيد باغدار حسينى.

برآورد ميزان كسرى روزانه آب شرب شهر مشهد بر اساس تدقيق مصرف سرانه   -
مصوب، هفتمين كنگره ملى مهندسى عمران، منصوره آتشى، مريم اله دادى.

اصالح نياز آبى حوضه آبريز قره قوم بر اساس تدويم مدل منطقى برآورد الگوى،   -
پنجمين كنفرانس مديريت منابع آّب ايران، مريم اله دادى، منصوره آتشى.

رفع  راهكارجهت  ارائه  و  يكپارچه  آبرسانى  شبكه هاى  مشكالت  بررسى   -
مشكالت (پايلوت مطالعاتى شهربرازجان)، دهمين كنگره بين المللى مهندسى 

عمران، دانشكده مهندسى عمران، منصوره آتشى، زهرا اسدى كپورچالى.
تحليل حساسيت راهكارهاى مختلف توزيع آب شرب در منطقه ثامن مشهد،   -
پنجمين كنگره ساالنه بين المللى عمران، معمارى و توسعه شهرى، منصوره 

آتشى، زهرا اسدى كپورچالى
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شركت داخلى  اخبار 
مشاور  مهندسي  شركت  در  سالمت،  محوريت  با   1398 زمستان  در   HSE دفتر 
طوس آب به صورت مستقل و جدي زير نظر مستقيم مديريت محترم عامل شركت 

جناب آقاي دكتر سعيد ني ريزي شروع به فعاليت نمود.

در مديريت يكپارچه HSE شركت مهندسى مشاور طوس آب سه مقوله بهداشت، ايمنى 
و محيط زيست اثرات متقابل بر هم دارند. هدف هريك از اين سه موضوع حفظ سالمت 
و زندگى انسان است. با توجه به نقش محورى سالمت به عنصر بهداشت توجه ويژه اى 
مى گردد. بهداشت حرفه اى به عنوان يك استراتژى با اهميت نه تنها سالمتى كاركنان را 
در نظر مى گيرد بلكه تأثير مثبت و قابل مالحظه اى در بهره ورى و كيفيت محصوالت، 

انگيزش كار،  رضايت شغلى و كيفيت كل زندگى افراد جامعه دارد.
بخاطـر تعـدد دفاتـر و پروژه هاي شـركت در حوزه هـاي مختلف از قبيل آب رسـاني، 
ژئوتكنيـك و محيـط زيسـت، آبيـاري و زهكشـي، فاضـالب محيـط زيسـت، سـد و 
منابـع آب و نقشـه بـرداري و پراكندگي در سـطح كشـور امكان پياده سـازي سيسـتم 
مديريـت يكپارچـه HSE  بـدون حضور ناظريـن HSE در پروژه ها وجود نداشـت. 
لـذا بـا توجـه بـه شـرايط حاكـم بـر اقتصاد كشـور، شـركت بـر آن شـد تا بـا كمك 

تخصص هـاي موجـود بـه اين مهـم دسـت يابيم.
نتيجتًا دفتر HSE طي مصاحبه اوليه از نيروهاي موجود در برنامه ريزي هاي منظم 
 HSE حوزه  برتر  متخصصين  كمك  با  مجازي  و  آموزش هاي حضوري  به  نسبت 
موجود در شركت اقدام نمود. لذا درصدد آن مي باشيم با ادامه آموزش و نيز پرورش 
نيروهاي موجود و اخذ تأييد صالحيت ايمني كارشناسان از وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و ارتقاء فرهنگ HSE در شركت و پيمانكاران زير مجموعه ميزان آسيب ها 

و خسارت هاي جاني، مالي و اعتباري را به حداقل برسانيم.
توجه به اصل اثر بخشي

در اقدامات ايمني، كلمه اثر بخشي در ساده ترين شكل خود بصورت انجام دادن كارهاي 
درست تعريف مي شود. از تعريف فوق بر مي آيد كه اصوًال اثربخشي عمليات با تعريف 
صحيح فعاليت هاي آتي و در نتيجه شناسايي و تدوين دقيق، واقع نگرانه و منطقي 
نداند  ناگفته پيداست هر سازمان و سيستمي كه بطور دقيق  ارتباط است؛  اهداف در 
مقصد نهايى اش كجاست نه تنها درانتخاب مسير ناكام خواهد ماند بلكه ممكن است 
بنابه داليل مختلف با انتخاب مسيرهاي خطا و اشتباه باعث اتالف منابع ملي، انساني و 

ساير دارايي هاي سازمان گردد.
براي تعريف اهداف و همچنين امكان سنجش پيشرفت ها نسبت به دوره هاي قبل و 
شناسايي نقاط ضعف، قوت و برنامه ريزي اصولي براي اصالح يا تقويت هر بيشتر آن ها 
و همچنين تأكيد بر روي شناسايي و كنترل خطرات در قياس با حوادث، روش هاي 

متفاوتي وجود دارد كه يكي از آن ها روش مميزي ايمني مي باشد.
بايستي خاطر نشان كرد كه يك مميزي ايمني زماني جامع و كامل محسوب خواهد 

شد كه بتواند كليه موارد مرتبط با ايمني را مورد كنكاش قرار دهد.

همواره                  آب  طوس  مشاور  مهندسي  شركت  مديران  اصلي  اهداف  از  يكي 
 ،HSE ساختار  ايجاد  با  توانسته اند  و  است  بوده  پروژه ها  ايمني»  سطح  «ارتقاء 
بر  اتكا  و  تخصصي  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  توانمند،  مشاورين  از  بهره گيري 

نيروي انساني داخلي خود و ارتقاء سطح دانش ايمني آنها به اين مهم دست يابند.
HSE گزارش ارائه خدمات آموزشي به نمايندگان

در راستاي صيانت حداكثري از سرمايه هاي انساني سازمان و ساير اركان ذي نفع 
جاري  اهميت  آب،  طوس  مشاور  مهندسي  شركت  نظارت  تحت  پروژه هاي  در 
سازي نظام مديريت ريسك در جبهه هاي كاري تعريف شده بيش از پيش نمود 
ايمني  گواهينامه صالحيت  تمديد  موعد  به سررسيد  توجه  با  از طرفي  كرد.  پيدا 
پيمانكاران از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به منظور آگاهي افزايي 
نمايندگان HSE مستقر در پروژه هاي تحت مجموعه سازمان متبوع، سرپرست 
آموزشي  دوره  برگزاري  جهت  ريزي  برنامه  به  اقدام  مركزي  ستاد   HSE دفتر 
«شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك» در مناطق چهار گانه (مشهد، تهران، بيرجند 
و شيراز) نمود. لذا پيرو مذاكرات صورت گرفته آقاي مهندس احسان آسيوندزاده 
ناظر HSE قطعه سوم پروژه انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور 

به عنوان مدرس دوره ها انتخاب گرديد.

پس از حصول هماهنگي هاي الزم در خصوص محتواي دوره شامل ارائه مفاهيم 
و تعاريف بنيادي مديريت ريسك، الزامات مورد نياز سازمان و ساير الزامات، معرفي 
شوراي عالي حفاظت فني كشور و آئين نامه هاي تصويب شده، معرفي مركز سالمت 
محيط و كار و دستورالعمل هاي ابالغي، معرفي سازمان حفاظت محيط زيست و 
متد  محوريت  با  ريسك  ارزيابي  رايج  تكنيك هاي  انواع  معرفي  مربوطه،  الزامات 
تحليل آثار و مدهاي خرابي (FMEA) ابالغ شده از سوي سامانه اخذ گواهينامه 
تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران سراسر كشور و تشريح رويه هاي كاري مربوطه، 
 29 28و  مورخ   99 (درسال  ساعت   46 مدت  به  جمعًا  الذكر  فوق  آموزشي  دوره 
ارديبهشت ماه به مدت 14 ساعت در مشهد، و مورخ 30و 31  ارديبهشت ماه به 
مدت 12 ساعت در تهران و مورخ يكم و دوم خرداد به مدت 10 ساعت در بيرجند 

و در تاريخ سوم خرداد به مدت 10 ساعت در شيراز) برگزار گرديد.
به  اقدام  پروژه ها   HSE نمايندگان  اكنون  آموزشي، هم  دريافت محتواي  از  پس 
تكميل فرم هاي مربوطه و بارگذاري در مسير تعريف شده جهت به اشتراك گذاري 

اطالعات، به منظور انجام مميزي هاي الزم از سوي دفتر HSE مي نمايند.
اميـد اسـت پـس از اتمـام مميـزي و انجـام اصالحـات الزم، مـدارك مربوطـه 
در سـامانه بارگـذاري شـده و ضمـن تـداوم مسـتمر فراينـد مديريـت ريسـك در 

پروژه هـا، گواهـي نامـه مذكـور نيـز تمديـد گـردد.

COVID-19 در مواجهه با شرايط بحرانى HSE زيرساخـت هاى شركت در حوزه
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در بهار 99 تعداد 20 جلسه در زمينه هاى پروژه خليج فارس، شوراى معاونين، تأمين آب اصفهان، 
مس سونگون و قراردادهاى انجام شده؛ بصورت ارتباط از راه دور برگزار شد. 

همچنين تعدادى سمينار و جلسه آموزشى در سالن اجتماعات شركت برگزار شد كه در ذيل 
به چهار جلسه مهم اشاره مى گردد:

1- دوره آموزشي «شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك» مورخ 28 و 29 ارديبهشت
2- توجيه مسائل ايمنى با حضور پيمانكاران شركت آب و فاضالب مشهد مورخ 18 خرداد

3- معرفى سيستم الكتروليز نمك طعام جهت گندزدايى و ضدعفونى آب مورخ 24 خرداد
4- معرفى سيستم الكترواليزر آب دريا مورخ 11 تير

در فصـل بهـار سـال1399 تعـدادى مقاله توسـط همكاران شـركت ارائه شـد كه به 
معرفـى آنهـا مى پردازيم:

1- در هفتمين كنفرانس شيمى و مهندسى شيمى تهران توسط مهندس سيد مهدى قاسمى 
از همكاران گروه فرايند مقاله «ارتقاى فرآيند A2O با لجن فعال چسبيده (با GPS-X)» ارائه 

شد كه مورد پذيرش قرار گرفت. در ذيل چكيده مقاله قابل مالحظه است:
و  مغذى  مواد  حذف  منظور  به  فاضالب  تصفيه  رايج  فرآيندهاى  از  يكى   A2O فرآيند 
BOD مى باشد. اين فرآيند با مشكالتى از جمله توليد لجن زياد و SRT پايين در حين 
بهره بردارى روبرو است. هم چنين، در صورت افزايش بارگذارى تصفيه خانه هاى فاضالب، 
خروجى،  پساب  كيفيت  استانداردهاى  تحقق  منظور  به  است  الزم  بهره بردارى  شرايط  در 
لجن بيشتر توليد گردد. به منظور ارتقاء فرآيند A2O رايج به فرآيند تلفيقى رشد چسبيده و 
لجن فعال (IFAS) از نرم افزار GPS-X براى مدل سازى، شبيه سازى و تجزيه و تحليل 
زيست اليه چسبيده  و  معلق  رشد  از  به طور هم زمان   IFAS فرآيند  استفاده شد.  فرآيند 
مورد  سناريو  دو  در   A2O روش  به  تصفيه خانه  ارتقاء  مقاله  اين  در  است.  شده  تشكيل 
با نسبت پرشدگى 50٪ و (2)اضافه كردن يك  از مديا  بررسى قرار گرفت. (1)با استفاده 
خط مايع جديد (A2O ارتقا يافته). نتايج شبيه سازى نشان داد كه افزودن مدياى معلق و 
يا افزودن خط مايع جديد، لجن مازاد را 15٪ كاهش داده و استانداردهاى كيفيت پساب 
را تأمين مى كند. هم چنين، فرآيند IFAS،         را تا چهار برابر افزايش مى دهد. فرآيند 
IFAS را مى توان به عنوان روشى بهتر براى تثبيت و كاهش لجن به كار برد. از آنجايى 
كه فرآيند IFAS مشابه فرآيندهاى هوادهى گسترده موجب افزايش SRT مى شوند، نياز 
به هواى بيشتر در تانك هوادهى دارد. از اين رو، ارزيابى اقتصادى براى هر دو سناريوى 
IFAS و A2O ارتقا يافته انجام شد. براساس نتايج، IFAS در مقايسه با A2O ارتقا 
يافته، انرژى مصرفى 29٪ و كل هزينه هاى عملياتى 49٪ افزايش مى يابد، اما كل هزينه 

تصفيه فاضالب در فرآيند IFAS،                      كمتر از A2O ارتقا يافته است.
2- در ژورنال Archives of Mining Sciences مقاله «تركيب شبكه عصبى مصنوعى 
و روش عددى براى تعيين مدول تغييرشكل پذيرى توده سنگ» توسط مهندس نرگس سادات 
طيرانى ازهمكاران گروه سد و هيدروليك و مهندس مهدى متولى زاده جانشين معاونت مديريت 

طرح ها نوشته شد كه درمورخ 19خرداد ماه چاپ شد. در ذيل چكيده مقاله را مرور ميكنيم:
تعيين مدول تغيير شكل پذيرى توده سنگ نقش مهمى در پروژه هاى مكانيك سنگ داشته و 
عمدتاً توسط آزمايش بارگذارى صفحه اى تعيين مى شود. اما از آنجا كه انجام اين تست هزينه بر 
بوده و زمان زيادى را صرف مى كند؛ لذا در اين تحقيق روش جديدى مورد بحث و بررسى 
قرار گرفته كه با تركيب شبكه عصبى مصنوعى و روش عددى بتوان مدول تغيير شكل پذيرى 
توده سنگ را پيش بينى كرد. در اين روش ابتدا آزمايش بارگذارى صفحه اى توسط نرم افزار 
FLAC 3D شبيه سازى شده و با داده هاى واقعى تطبيق داده شده است و سپس شبكه 
عصبى با استفاده از داده هاى حاصل از روش عددى آموزش ديده و در نهايت مدول تغيير شكل 
تخمين زده شده است. اين بررسى بر روى داده هاى حاصل از آزمايش بارگذارى صفحه اى در 

پروژه پيرتقى شركت طوس آب انجام گرفته و نتايج از دقت بااليى برخوردار است.

نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران

سمينار ها و كارگاه ها

0.008 $/(m3.d)

   SRT

بـا بـروز پاندمـى كورونا و لـزوم رعايـت فاصله گـذارى اجتماعى براى 
عبـور از ايـن بحـران، شـركت طـوس آب همـگام بـا شـركت هاى 
بـزرگ داخلـى و خارجـى، سياسـت هاى كوتاه مدت و بلنـد مدت براى 
اجـراى طـرح دوركارى اتخاذ نموده اسـت. اين سياسـت ها بـا رويكرد 
توسـعه زيرسـاخت هاى فنـاورى اطالعات و ارتباطـات (ICT) بوده تا 
ايـن تهديـد را بـه فرصت تبديـل كند. در همين راسـتا، فراهم سـازى 
بسـتر مناسـب بـراى شـرايط دوركارى در اولويـت دسـتور كار بخـش 
فـن آورى اطالعـات قـرار گرفـت كـه برخـى اقدامات صـورت گرفته 

در ايـن خصـوص در زير آمده اسـت.

• راه اندازى سرويس RDS بر روى سرور داخلى و ايجاد داشبورد يكپارچه 
براى نرم افزارها و سرويس هاى درون سازمانى مورد نياز كاربران

• راه اندازى سرور داخلى براى برنامه Adobe Connect براى 
برگزارى كالس هاى آموزشى آنالين و برگزارى جلسات مجازى

• تقويـت و توسـعه نـرم افـزار Skype for business بـراى 
امـكان اجـرا بـر روى انـواع ديوايس هـا بـا امـكان برگزارى جلسـات 

مجـازى، گفتگـوى آناليـن و تبـادل فايـل
• راه اندازى و آماده سازى بستر نرم افزارى و سخت افزارى قوى براى 
نرم افزار اسكايپ؛ اعم از اختصاص سيستم كامپيوترى با CPU و كارت 
گرافيك قوى و RAM باال و تجهيزات حرفه اى ويدئو كنفرانس براى 

تأمين صدا و تصوير با كيفيت باال براى برگزارى جلسات مجازى
• تقويت پهناى باند اينترنت شركت

• فراهـم آوردن امكان ريموت بوسـيله سيسـتم شـخصى از منزل، بر 
روى سيسـتم كارى در شـركت؛ براى كاركنان داراى شـرايط خاص 

• تدوين دستورالعمل هاى كاربردى و قرار دادن در وب سايت شركت 
سرويس هاى  از  استفاده  نحوه  در  مجازى  سواد  بردن  باال  رويكرد  با 

شبكه اى در شرايط دوركارى

تدابير IT در مواجهه با شرايط 
COVID-19 بحرانى
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پس از فراگيرى كوويد 19، كسب و كارها با چالشى روبرو شدند كه برنامه اى 
براى آن تدارك ديده نشده بود. به منظور حفاظت از افراد سازمان و بهترين 
عملكرد در شرايط به وجود آمده، تصميم بر اين شد كه در ابتدا تحقيقات علمى 
صورت گرفته جهت نحوه عملكرد در چنين شرايطى را در سطح جهانى بررسى 
تا كليه مقاالتى كه در اين زمينه توسط  كنيم. به همين منظور بر آن شديم 
 ،(BCG ،McKinsey شركت  (مانند  جهان  مشاور  بزرگ  شركت هاى 
 (Harvard Business Review مانند مجله) مجالت مهم كسب و كار
و راهنمايى ها از قبيل راهنماى فيديك منتشر شده بود، را مورد بررسى قرار دهيم. 
پـس از مطالعـه و بررسـى مقـاالت مختلـف، اقداماتـى بـه منظـور حفاظت از 
كاركنـان و داشـتن بهتريـن عملكـرد در مقابل اين شـرايط تعيين و اجرا شـد. 

اقدامـات انجام شـده به شـرح زير اسـت:
1. دوركارى

به منظور حفظ فاصله اجتماعى و ايجاد محيطى امن و افزايش آرامش خاطر 
از  استفاده  با  هفتگى  فرمى  سپس،  شد.  تعيين  دوركارى  استراتژى  كاركنان، 
نرم افزار اكسل تعريف شد. هدف از ايجاد اين فرم، شفاف سازى فعاليت ها، داشتن 
برنامه ريزى الزم براى انجام كارها و پايش عملكرد كاركنان است. با استفاده 
از فرم مذكور، اقدامات صورت گرفته، جلسات تعاملى با سايرين در طى هفته و 

اقدامات برنامه ريزى شده براى هفته بعدى مشخص و هماهنگ مى شوند.
2. تشكيل گروه تعاملى كارشناسان كنترل پروژه 

به منظور حفظ روحيه، همدلى، ارتباطى صادقانه، برقرارى هماهنگى  و اطالع 
رسانى، گروه تعاملى بين كارشناسان كنترل پروژه تشكيل شده است. در اين 
گروه واتس اپى، اطالعات مهم و به روز در اختيار كارشناسان كنترل پروژه قرار 
مى گيرد و شيوه هاى همگن در موارد مرتبط با برنامه ريزى و كنترل پروژه ها 
مطرح مى شود تا اين اطمينان را به سازمان بدهد كه تكنيك هاى كنترل پروژه 
يكسان و يكپارچه به كار گرفته مى شوند و تداوم مى يابند. امكان پرسش و 
انجام  در  پروژه  كنترل  كارشناسان  چنانچه  است؛  فراهم  گروه  در  نيز  پاسخ 
كارهاى خود در مدت دوركارى به سوال و يا مشكلى برخورد كنند، مى توانند 
در گروه مطرح كرده و سايرين به وى بهترين راه كار را ارائه دهند. يك طرح 
خوب در اين گروه «دوشنبه ها با فرهنگ واژگان مديريت پروژه طوس آب» 
يادآورى واژگان مديريت پروژه براى  مى باشد كه به منظور آشنايى بيشتر و 
با  يا اصطالح مرتبط  و  واژه  تدوين مى شود. هر دوشنبه  يك  پروژه،  مديران 
كنترل  كارشناسان  از  يك  هر  و  گرفته  قرار  گروه  در  پروژه  مديريت  ادبيات 
مفاهيمى  مى دهند.  قرار  پروژه  مديران  با  خود  تعاملى  گروه  در  را  آن  پروژه، 

مانند: WBS,MDR,DCC,… و كاربرد آنها.
3. تشكيل گروه هاى مجازى تعاملى با مديران پروژه ها  

كنترل  كارشناسان  واتس اپى  گروه  ايجاد  به  نسبت  زمانى  همپوشانى  كمى  با 

پروژه، گروه هاى تعاملى مديران پروژه ها با كارشناسان كنترل پروژه تشكيل شد. از 
آنجايى كه قبل از شرايط كرونا، جلسات تعاملى بين مديران پروژه ها و كارشناسان 
كنترل پروژه به صورت حضورى صورت مى گرفت، به منظور جلوگيرى از عقب 
اخرين  اعالم  پروژه ها،  مورد  در  نياز  مورد  اطالعات  اخذ  جلسات،  اين  افتادگى 
تغييرات و دستورالعمل ها و در عين حال حفظ تعامالت با اولويت حفظ سالمتى، 
گروه هاى تعاملى با مديران پروژه در پيام رسان واتس اپ شكل گرفت. در اين 
گروه ها عالوه بر اخذ اطالعات و بررسى وضعيت كنونى هريك از پروژه ها، به 
منظور افزايش آگاهى مديران پروژه، طرح «دوشنبه ها با فرهنگ واژگان مديريت 

پروژه طوس آب» اجرا شد كه مورد استقبال مديران پروژه نيز قرار گرفت.
4. برگزارى جلسات مجازى با نرم افزار اسكايپ 

هر هفته جلساتى آنالين به منظور حفظ تعامالت بين كارشناسان كنترل پروژه، 
از جانب كاركنان و  با عملكرد بهتر  بررسى كارها و اخذ پيشنهادات در رابطه 
حركت هماهنگ و يكپارچه بر اساس نقشه راه بهبود سامانه هاى كنترل پروژه 
شركت صورت مى گيرد (به عنوان نمونه طرح بهبود سامانه مديريت اطالعات 
پروژه). در طول اين جلسات تأكيد مى شود كه سالمتى كاركنان و آرامش خاطر 
آنان براى شركت بسيار مهم است. تمامى اطالعات اين جلسات صورت جلسه 
شده و در گروه تعاملى كارشناسان كنترل پروژه قرار مى گيرد و براى كارهاى آتى 

نيز موعد مشخص تعريف مى گردد تا دوركارى مانع برنامه ريزى دقيق نگردد.
Trello 5. تشكيل گروه هاى تعاملى در نرم افزار

به منظور ثبت  تغييرات، آالرم ها و پيگيرى هاى مرتبط با پروژه ها، جلسات مجازى 
با مديران پروژه در نرم افزار Trello در حال شكل گيرى و تكامل مى باشد. در 
اين نرم افزار مى توان براى هر يك از پروژه ها و يا هر يك از فعاليت ها بر حسب 
نياز يك تخته مجازى تعريف كرد. اين تخته ها كاربردى مشابه تخته هاى فيزيكى 
دارند به طورى كه مى توان براى هريك از آنها نامى تعريف كرد، تاريخ هاى ثبت 

را مشخص و سربرگ هاى مورد نياز را به هريك از آنها اضافه نمود. 
محيط  در  بهداشتى  پروتكل هاى  مورد  در  توضيحات  ارائه   .6

كارى شركت 
از آنجايى كـه عـده اى از كاركنـان در محـل شـركت مشـغول بـه كار هسـتند 
و يـا به صـورت نوبـت كارى در شـركت حضـور دارنـد، ارائـه توضيحاتـى در 
مـورد رعايت بهداشـت شـخصى در محـل كار ماننـد ضدعفونى يا شستشـوى 
دسـت ها، اسـتفاده از ماسـك، همـكارى در سـنجش تـب آنان، رعايـت فاصله 
اجتماعـى تحـت هر شـرايط، مانـدن در خانه در صـورت ناخوشـى و ... مطابق 

دسـتورالعمل هاى داخلـى شـركت، ارائه شـده اسـت.
خاطر نشان مى سازد كه به زعم اينجانب «مواجه شدن با بحران ها نظير ويروس 
كرونا مي تواند فرصتي باشد براي تغيير عادت ها و بازسازي شيوه خدمت رساني.» 
 شادى سپهى

كرونا بحرانى  شرايط  در  سيستم ها»  و  پروژه ها  ريزى-پايش  «برنامه  امور  رويكرد 




